
 
WYPRAWA Niech Cię Zakole - „MIĘDZY MOSTAMI Z MENNONITAMI”  

po obu stronach Wisły od 9.00 – 20.00 

na Mennonicką Pętlę Smaku - Nadwiślańskie Niderlandy do Strzeleckiej Śliwkowej Doliny i na drugą 

stronę Wisły do Ostromecka  

Gruczno – Luszkowo – Chrystkowo – Topolno – Kozielec – Strzelce Dolne – Ostromecko 
Edukacja – Demonstracja - Degustacja  

Jest to studyjna podróż  krajoznawczo-kulinarna w urokliwej krajobrazowo - przyrodniczej 
przestrzeni Doliny Dolnej Wisły z odkrywaniem jej dziedzictwa 

 historycznego i kulturowego z Mennonitami; 
 przyrodniczego z Kasią Rymarz – artystką - malarką i z pasji zielarką; 

 kulinarnego z Piotrem Lenartem – koordynatorem szlaku i  twórcą  marki Niech Cię Zakole 
 PIKNIK MENONICKI – SMAKI NADWIŚLAŃSKIEJ CHATY  

Quiz kulinarny „W jeden kwadrans gęś na stole” 

degustacje produktów rodzimych ras - jagnięcina,  gęsina, złotnicka wieprzowina -  sery, powidła, 

konfitury, krówki, nadwiślańskie wina 

Wyprawa stanowi przykład waloryzacji potencjału krajobrazowego, przyrodniczego, kulturowego 

i kulinarnego w jednej, spójnej ofercie. Każde miejsce z osobna stanowi pewną wartość, ale 

dopiero gdy są pokazane wspólnie, w korelacji, jako uzupełniające się, stają się unikalną atrakcją 

turystyczno - kulinarną, wartą poświęcenia całego dnia.  

 

PROGRAM 

Mennonicka Pętla Smaku na szlaku 
Gruczno – Luszkowo - Chrystkowo – Topolno  

9.30 – 10.00 - Gruczno ze Starym Młynem Wodnym – Spotkanie i zwiedzanie miejsca 
Festiwalu Smaku z Piotrem Lenartem – koordynatorem szlaku – wystawcą festiwalowym - 
nieprzerwanie od 2006 roku - laureatem nagród Smak Roku 2006; 2009 i 2019.  
Gruczno ze Starym Młynem Wodnym -  to właśnie w Grucznie wszystko się zaczęło… „mekka” dla 

szanujących się wytwórców produktów lokalnych i rękodzieła. Festiwal  Smaku organizowany cyklicznie od 

2006 roku w trzeci weekend sierpnia (w tym roku niestety odwołano) Gromadził ok. 200 wystawców produktów 

regionalnych z alejami miodów, win, serów, wyrobów wędliniarskich, rękodzieła wszelakiego, ofert gastronomii z 

konkursami kulinarnymi i konkursami produktów na Smak Roku w kilkunastu kategoriach oraz z ogólnopolskim  

konkursem nalewek. Jedno z największych wydarzeń kulturowo – kulinarnych w skali Europy – w ciągu dwóch dni 

gromadził nawet 50 tys. odwiedzających;  

Każdy otrzyma „Mennonicki Bojtel” ze „Smakiem Roku” Pan Piotra i do wypełniania, wedle 

uznania, smakami nabywanymi podczas wędrówki; 

 

10.00 – 11.30 - Chrystkowo - Chata Mennonicka z podcieniami z 1791 – obiekt prawdziwy godny odwiedzin 

zamieszkiwany był przez  Mennonitów zaproszonych do Polski już w XVI/XVII wieku – im zawdzięczmy naturalną 

melioracje Doliny Wisły i Żuław  - krajobraz kanałów i wierzb – lud żyjący we własnej wspólnocie z własnym 

prawodawstwem, izolujący się od innych społeczności z religią oparta na biblijnym przekazie, potrafili przetrwać w 

raz z dobytkiem na terenach zalewowych. Kuchnia mennonicka jest trudna do odtworzenia, bo ten lud żył we 

własnej enklawie, bardzo skromnie. Niemniej jednak co nieco uda się zaserwować na planowanym Pikniku.  

 Zwiedzanie chaty Zwiedzanie Chaty z przewodnikiem – kustoszem  

 



 
11.30 – 12.30 Spacer botaniczny z Gruczna do Nadwiślańskiej Chaty z malarką zielarką Kasią 
Rymarz – zmysłowe odkrywanie przyrody i zielnej roślinności – mini warsztaty zielarskie. 

12.30 - 14.00 - Popas w Nadwiślańskiej Chacie z widokiem na Dolinę Dolnej Wisły 
PIKNIK MENNONICKI - SMAKI NADWIŚLAŃSKIEJ CHATY 

Ajntopf sezonowy 

Mennonickie przegryzki i siekańce z patelni  

Napar/ziołolada zielarki 

Słodkości  Spiżarni Mennonickiej  
QUIZ – POKAZ KULINARNY PIOTRA LENARTA 

„W jeden kwadrans gęś na stole na hasło „Niech Cię Zakole” 
z wykonaniem i degustacją gęsiej okrasy 

 
GAWĘDA KULTUROWO – KULINARNA ZDZISŁAWA 

Nadwiślańska Chata  to ogniwo krajobrazowe, kulinarne i kulturowe na naszej wędrówce Menonicką 
Pętlą Smaku - unikalny mini skansen, chata i budynki gospodarskie strzechą kryte ze sprzętami z 
przełomu wieku XIX i XX. wpisana do rejestru zabytków. Stąd rozciągają się te niesamowite widoki na 
Dolinę Dolnej Wisły. Jest to miejsce klimatyczne i niezwykle malownicze z Chatą, która powstała w 1801 
roku - jej wzniesienie należy wiązać z osadnictwem olenderskim na terenach nadrzecznych  -  
odrestaurowana, wypełniona zbiorami sprzętu gospodarskiego z XIX wieku, pachnie chlebem i 
krówkami. W Spiżarni Menonickiej pełnej konfitur, marynat, przetworów każdy odnajdzie coś 
unikalnego na gościniec do boitla. 

 

14.00 – 14.30 – przejazd do Topolna  

14.30 – 16.00 Winnica przy Talerzyku - panorama Zakola Dolnej Wisły z widokiem na Chełmno, Świecie i 

Grudziądz;  zwiedzanie winnicy z degustacją  win  i serów od Adamczyka z pobliskiego Kosowa. (Sery z 

Rolniczego Handlu Detalicznego z mleka od własnych krów - wielokrotnie nagradzane, w tym prestiżowymi 

Smakami Roku i Grand Prix Smaku Roku na Festiwalu w Grucznie.) Z kolei właściciele winnicy Ewa i 

Wiesław Janasińscy to Lansjerzy Turystyczni naszej marki wytwarzają 4 rodzaje wina na jednym z 

najbardziej urokliwych wzgórz w pobliżu Grodziska Talerzyk  – przyjmują wizyty, mówią niezwykle ciekawie i 

zajmująco o sobie, o swych pasjach, o odradzaniu się winiarstwa w Polsce. 

16.00 – 16.30 przejazd Dolna Wisły przez Kozielec do Strzelec  

16.30 - 17.30  Strzelecka Dolina – Śliwkowa Kraina  - Strzelce w gawędzie i legendzie - wizyta u Państwa Anny 

i Jana Iwanowskich - gospodarzy „Święta Śliwki” i gospodarstwie agroturystycznym „Śliwkowy Sad” –

Degustacja powideł strzeleckich – pierwszego w regionie kujawsko – pomorskim zarejestrowanego produktu 

tradycyjnego na LPT Ministerstwa Rolnictwa. Gospodarze są pomysłodawcami i współorganizatorami dorocznego 

Święta Śliwki w każdy pierwszy weekend września (póki co nie odwołane)    

17.30 - 18.00 przejazd na druga stronę Wisły mostem w Starym Fordonie Ostromecko  

18.00 – 19.00 Krótka wizyta w Pałacu – rzut oka na salony i ogrody  

19.00 – 20.00 - RESTAURACJA OSTROMECKA– sensu stricte regionalna restauracja (na wsi, a nie 
w Pałacu) serwująca kołudzką gęsinę  i wieprzowinę ze złotnika/puławiaka Wnętrze odzwierciedla 
historię okolic Ostromecka w fotografiach z archiwum z Berlina. Właściciel restauracji był 
współorganizatorem Pikników i Uczt Napoleońskich organizowanych w Ostromecku – Mozgowinie w 
latach 2012 – 2015;  Dlatego, na kolacji gościem honorowym mógłby być Cesarz Francuzów,  a 
Marysieńka??? zobaczymy, wybierzemy …. 
 



 
Kolacja 

Barszcz czerwony 

Szynka pieczona z „Puławiaka” 

Ziemniaki podsmażane - młoda kapusta zasmażana 

Kawa/herbata 

Sklepiki produktów lokalnych gdzie można dokonać zakupów: Spiżarnia kuchni objazdowej - „Niech 
Cię Zakole” – wyroby rodzimej jagnięciny, gęsiny i wieprzowiny; Spiżarnia Mennonicka w Nadwiślańskiej 
Chacie; Śliwkowy Sad - Strzelecka Dolina; Winnica przy Talerzyku – wina lokalne 

 
….robimy to co lubimy - dzielimy się tym co najlepsze.., 

 

MARSZRUTA 

 

 


